Bästa boken

om min hund

– en fyll-i-bok om min bästa vän
Få hundägare skulle säga att de har ett sällskapsdjur. Hunden är oftare
en familjemedlem och en riktig vän man kan lita på. I utbyte mot långa
promenader i ur och skur, valpkurser och besök hos veterinären får man
oklanderlig tillgivenhet och en massa kärlek i utbyte.
Det ska vara kul att skriva
Livet med hunden är fyllt av stunder och händelser som man blir både glad
och mår bra av. Helt enkelt sådant som är värt att minnas. Fyll-i-boken
“Bästa boken om min hund” vill inspirera till och hjälpa alla hussar och
mattar att skriva ner de bästa minnena. Och det ska vara kul att göra det!
SPARA DE BÄSTA STUNDERNA med din hund
“Bästa boken om min hund” följer hund och ägare hela vägen från valpstadiet, via veterinärbesök, favoritleksaker, matvanor, kurser med mera till
resor, äventyr och favoritsovplatser. Boken blir ett unikt och kul dokument
värt att spara en lång tid framöver. Och kanske upptäcker husse/matte
nya sidor hos sin hund. Och vad kul och enkelt det blir att jämföra din
hund med de andra i samma kull! “Bästa boken om min hund” är den perfekta presenten till de som har haft hund länge eller de som precis blivit
med valp. Ras eller ålder har ingen som helst betydelse.

Fakta om boken
Fyll-i-boken innehåller 36 snyggt
illustrerade sidor, bundna med
en spiral som täcks av ett kraftigt
omslag. Sidorna är tryckta på tjockt
högkvalitativt papper, anpassat
att skriva på. I slutet finns även en
platsficka att spara kul saker i.
Rek.pris: 199 SEK

Exempel på kapitelrubriker
“När jag var valp”
“Snackar du med mig?”
“Man måste hålla sig i form”
“Matte/husse har ordet”
“Hos hunddoktorn”

Författare och illustratör
Bästa boken om min hund är
påhittad och skriven av Ulf Öman
(påhejad av blandrastiken Aya).
Och Maria Källström har gjort de
fantastiska illustrationerna.
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